
ZARZĄDZENIE NR 87/2008
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 30 czerwca 2008 R.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1, 2, ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 13.160

Dział 801   Oświata i wychowanie 13.160 13.160
Rozdz.80195 Pozostała działalność 13.160 13.160
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizację własnych zadań 
  bieżących gmin (związków gmin) 13.160

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników           10.850
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne           1.988
§ 4120      składki na fundusz pracy 322

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 13.160 zł.

Dział 801   Oświata i wychowanie 13.160 13.160
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe  13.160 13.160
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizację własnych zadań 
  bieżących gmin (związków gmin) 13.160

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników           10.850
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne           1.988
§ 4120      składki na fundusz pracy 322

§ 3
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.000
§ 4390      zakup usług obejmujących wykonanie

  ekspertyz, analiz opinii      165



a zwiększa się:
§ 4240     zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 i książek    1.000
§ 4350     zakup usług dostępu do sieci Internet 165

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    1.468
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    2.000
§ 4390      zakup usług obejmujących wykonanie

  ekspertyz, analiz opinii    1.000
§ 4740      zakup materiałów papierniczych do 

  sprzętu drukarskiego i urządzeń 
  kserograficznych      300

a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe         2.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.468
§ 4430      różne opłaty i składki 300

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
 Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 87/2008 z dnia 30.06.2008 r.
§ 1
Korekta klasyfikacji dotacji z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie 13.160 zł. z przeznaczeniem na 
sfinansowanie nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej 
szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.). 
zmniejszenie dotacji rozdz.80195:
Rozdz.80195 Zespół Szkolno 

– Przedszkolny 
w Sobiekursku

Zespół Szkolno 
– Przedszkolny 
w Otwocku 
Wielkim

Razem

§ 4010 -5.425 -5.425 -10.850
§ 4110 -994 -994 -1.988
§ 4120 -161 -161 -322
Razem -6.580 -6.580 -13.160

§ 2
Korekta klasyfikacji dotacji z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie 13.160 zł. z przeznaczeniem na 
sfinansowanie nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej 
szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.). 
zwiększenie dotacji rozdz.80101:
Rozdz.80101 Zespół Szkolno 

– Przedszkolny 
w Sobiekursku

Zespół Szkolno 
– Przedszkolny 
w Otwocku 
Wielkim

Razem

§ 4010 5.425 5.425 10.850
§ 4110 994 994 1.988
§ 4120 161 161 322
Razem 6.580 6.580 13.160

§ 3
Przesunięcie środków w rozdz.80101 dotyczy planu finansowego 
Szkoły Podstawowej w Sobiekursku.
Przesunięcia środków w rozdz.80104 dotyczą następujących 
placówek:
Rozdz. 
80104

Gminne 
Przedszkole 
Nr 1

Gminne 
Przedszkole
 Nr 2

Gminne 
Przedszkole 
Nr 3

Razem

§ 4040 -1.468 -1.468
§ 4110 -2.000 -2.000
§ 4170 +2.000 +2.000
§ 4210 +1.000 +1.468 +2.468
§ 4390 -1.000 -1.000
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§ 4430 +300 +300
§ 4740 -300 -300
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